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Ko                    Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 

                                                            Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 
formou videokonferencie 11. marca 2021 v čase od 08.00 h do 09.00 h  

 
Prítomní: H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K. Ďurčová, Mgr. V. Dušičková, Mgr. D. Horná, 
                Ing. Soňa Babiaková, Mgr. Ľudmila Húsková, PaedDr. E. Porubcová; 
Ospravedlnení: Ing. Richard Takáč, Branislav Gigac, PaedDr. S. Bošnovičová; 
Ďalej prítomní:  JUDr. R. Pietrik – vedúci právnej kancelárie  
                         Mgr. B. Révayová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálu MsZ 
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  

   4.     Podujatia celomestského významu (marec – apríl) 
   5.     Rôzne – aktuálna situácia v školách a školských zariadeniach 
   6.     Uznesenie, záver 
 
K bodu 1) 
 
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich 
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu.  Prítomní členovia komisie program jednohlasne 
schválili. 
 
K bodu 2) 
 
Komisia  ŠaK  prerokovala  materiál,  ktorý  bude   predmetom   najbližšieho  zasadnutia MsZ: 
 
►  materiál  č.  16/21  –-  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza 2/2021 
     „Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza  
     č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.“ -  predložil  JUDr. 

     R. Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 

Komisia uznesením  č. 24/21 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok 
Prítomní: 7  
Hlasovanie – Za: 7              Proti: 0          Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) 
 
Komisia prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie.  
 
► Návrh schváliť finančné prostriedky pre došlé žiadosti o poskytnutie dotácie na   
     kultúrne podujatia, ktoré sú plánované v I. polroku 2021, už v marci 2021.  
 
Komisia uznesením č. 25/21 neodporučila návrh schváliť. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 2              Proti: 0         Zdržal sa: 6 
 
Komisia sa bude zaoberať žiadosťami postupne,  v závislosti od vývoja pandemickej situácie.  
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1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – požadovaná suma 500,00 € 
- na krytie časti materiálových nákladov na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela 

v Kostole Nanebovzatia Panny Márie  (spolufinancovanie Ministerstvom kultúry -  IV. 
fáza reštaurovania) 

      Komisia uznesením č. 26/21 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta vo výške 500,- eur na uvedený účel. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 
     2. a)  Rímskokatolíska cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prievidza – Veľká Lehôtka 
      -   požadovaná suma 1500,00 € na krytie časti materiálových nákladov na rekonštrukciu 
dreveného dvojkríža Sv. Cyrila a Metoda – Bukovina v mestskej časti Hradec (výmena 
rozpadnutého dreveného kríža za nerezový)    
    
         b)  Rímskokatolíska cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prievidza – Veľká Lehôtka 
      -   požadovaná suma 1500,00 € na krytie časti materiálových nákladov rekonštrukciu 
Pomníka Spolku sv. Ruženca –  mestská časť Malá Lehôtka 
 
         c)  Rímskokatolíska cirkev, farnosť Krista Kráľa, Prievidza – Veľká Lehôtka 
      -   požadovaná suma 300,00 € na krytie časti materiálových nákladov na rekonštrukciu 
Pomníka PhDr. Štefana Drozda -  profesora, farára, pochovaného na cintoríne v Hradci v r.  
1979. 
 
Komisia uznesením č. 27/21 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta celkovo vo výške 1000,- eur na uvedený účel pre všetky 3 aktivity, alebo na 
ktorékoľvek z nich. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0       
      
K bodu 4) 
 
A) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková informovala členov komisie o pripravovaných kultúrnych  
     podujatiach. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav v  súvislosti  s aktuálnou  situáciou  
     COVID-19  „živé“  podujatia  nebude možné  uskutočniť.  RKC  preto  opäť pripravilo  v  
     online priestore:  

- 17.03.2021 o 09,00 h – Precvičme si mozog - trochu teórie a niekoľko cvičení na 
aktivizáciu pamäťových schopností. 

- 25.03.2021 o 18,00 h – Štvrtok? Jedine koncert! JAZZ – Marián Ševčík TRIO  
- 26.03.2021 o 18,00 h – Žijeme zdravo - beháme zdravo - Ďalšia téma v rámci cyklu 

Žijeme zdravo a online diskusia s hosťami. 

- 30.3.2021 od 8:30 do 30.3.2021 do 12:30 h – Lifecomp – ako porozumieť emóciám 

pomocou arteterapie.  
- od 14.04. 2021 – CINEAMA 2021- Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej 

tvorby a videotvorby - 17. ročník. 
 
 
B) Riaditeľka  KaSS,  Mgr. D. Horná  poskytla členom  komisie  informácie  o  pripravovaných 
     online podujatiach /www. Facebook.com/Kass.PD: 
 

- 13.03.2021 o 17,00 h FB KaSS PD – Rozprávočka pre najmenších z dielne Divadla 
pri Kolkárni (v rámci projektu s heslom „Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami!“ 

- 20.03.2021 o 17,00 h FB KaSS PD – Predstavujeme osobnosti kultúry z regiónu – 
knižničiarku Mestskej knižnice M. Mišíka Silviu Kupcovú. 

- 25. 4. 2021 o 17,00 h -  Kino Baník PD – (na uvedený termín preložený) koncert 
kapely Kollárovci 
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K bodu 5) 
 
O situácii v školách a školských zariadeniach v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 
informovala členov komisie Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a st. o občana. 
Prevádzka škôl v  meste Prievidza : 

- MŠ, ZŠ 1. stupeň -  v prevádzke je prezenčné vyučovanie žiakov 
- ZŠ 2. stupeň sa učia dištančne, okrem detí zo sociálne slabého prostredia, ktoré môžu 

dochádzať do školy aj prezenčne, podľa rozhodnutia rodiča  
- ZUŠ  - vyučuje sa prezenčne, okrem spevu a hry na dychové nástroje – v prevádzke 

sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva účinným od 8. 3. 2021. 
Dochádzka detí do MŠ je v priemere 50 %, dochádzka žiakov 1. stupňa ZŠ je v priemere 80%,  
sociálne slabí žiaci 2. stupňa ZŠ sa vzdelávajú v ZŠ na Rastislavovej ul. a ZŠ na Ul. P. J. 
Šafárika.  CVČ zostáva aj naďalej pre deti a žiakov zatvorené. 
 
Na záver rokovania komisie formou videokonferencie predsedníčka komisie poďakovala 
prítomným za účasť.  Termín nasledujúceho rokovania komisie ŠaK je plánovaný na štvrtok,  
8. apríla 2021 o 8.00 h. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Helena Dadíková, v. r.   
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 6) 
 
 

UZNESENIA 
komisie školstva a kultúry 

 
                                            Zoznam uznesení z 11. marca 2021 
                                                            od 24/21 do 28/21   
 
24/21 -  Stanovisko k materiálu č. 16/21 – Doplnok č. 3 k VZN č. 8/2019 
25/21 -  Návrh termínu schvaľovania fin. prostriedkov pre došlé žiadosti o poskytnutie dotácie   
26/21 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – Rím. kat. cirkev PD – reštaurovanie oltára 
27/21 -  Stanovisko k žiadostiam o poskyt. dotácie – Rím. kat. cirkev PD – V. Lehôtka 
28/21 -  Situácia v školách a školských zariadeniach 
 
Uzn. č. 24/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
►  materiál č. 16/21 – Návrh VZN mesta Prievidza 2/21 “Doplnku č. 3 Všeobecného 
záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta.“  
     II.    odporúča MsZ schváliť materiál 16/21 bez pripomienok 
 
Uzn. č. 25/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
► Návrh schváliť finančné prostriedky pre došlé žiadosti o poskytnutie dotácie na   
     kultúrne podujatia, ktoré sú plánované v I. polroku 2021, už v marci 2021 
     II.    neodporúča MsZ návrh schváliť 
 
Uzn. č. 26/21 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
 ► žiadosť o poskytnutie dotácie od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievidza na krytie časti 
     materiálových nákladov na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela v Kostole  
     Nanebovz. Panny Márie (spolufinancovanie Ministerstvom kultúry -  IV. fáza reštaurovania) 
     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 
-   dotáciu vo výške 500,- eur na uvedený účel. 
 
Uzn. č. 27/21 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosti o poskytnutie dotácie od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Krista Kráľa, Prievidza – 
     Veľká Lehôtka: 
    a)   na krytie časti materiálových nákladov na rekonštrukciu dreveného dvojkríža Sv. Cyrila  
          a Metoda – Bukovina v mestskej časti Hradec (výmena rozpadnutého dreveného kríža  
          za nerezový)    
    
    b)   na krytie časti materiálových nákladov rekonštrukciu Pomníka Spolku sv. Ruženca – 
          mestská časť Malá Lehôtka 
 
    c)   na krytie časti materiálových nákladov na rekonštrukciu Pomníka PhDr. Štefana Drozda  
          -  profesora, farára, pochovaného na cintoríne v Hradci v r.  1979. 
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     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 

- dotáciu vo výške 1000,- eur na uvedený účel pre všetky 3 aktivity, alebo na 
ktorékoľvek z nich. 

 
Uzn. č. 28/21 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
-   informáciu od Mgr. B. Révayovej o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach 
 v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19. 
 
 
 
                                                                                         Helena Dadíková, v. r. 
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 11. marca 2021 
 
Číslo uznesenia: .........24/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová ospravedlnená 

 6. Ing. Richard Takáč ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac ospravedlnený 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová ospravedlnená 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 7 
Hlasovanie - Za: 7            Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........25/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková zdržala sa 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková zdržala sa 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová zdržala sa 

 6. Ing. Richard Takáč ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac ospravedlnený 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová ospravedlnená 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 2           Proti: 0             Zdržal sa: 6   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........26/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac ospravedlnený 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová ospravedlnená 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8          Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Číslo uznesenia: .........27/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac ospravedlnený 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová ospravedlnená 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8           Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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                  Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 
                                                P r e z e n č n á    l i s t i n a 
                      zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
                                                 formou videokonferencie, 
                      konaného  11. marca 2021  v čase  od  08,00 h  do 09,00 h   
 
 
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................prítomná...................... 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................prítomný...................... 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................prítomná...................... 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8,15........   do ...09,00............                        .................prítomná...................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................prítomná...................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ....................do ........................                        .................ospravedlnený............. 
 
Mgr. Soňa BABIAKOVÁ 
od ..8,00...........do ...09,00...........                          ................ prítomná...................... 
 
Branislav GIGAC 
od ................... do ........................                        .................ospravedlnený............. 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ................... do ........................                        .................ospravedlnená............. 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00.......  do ....09,00.............                       .................prítomná......................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ...8,00........ do....09,00 .............                       .................prítomná.......................  
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ...09,00..............                       .................prítomná....................... 

 
 
Prizvaná:   
 
JUDr. R. Pietrik – vedúci právnej kancelárie                        ...prítomný....................... 
Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a st. o občana    ...prítomná....................... 


